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Nieuwsbrief PraktijkNetwerk - Leverbot bestrijden met Loopeenden 

 
Voor meer informatie: procesbegeleider Judith van Andel, Provinos Schapenadviesgroep 

(E: info@provinos.nl). Dit netwerk van schapenhouders in het westen van het land wordt 

ondersteund door Provinos, RUU (Faculteit Diergeneeskunde) en Staatsbosbeheer. 

 
27 maart 2015 – In de afgelopen periode is de aanpak van leverbot met de inzet van 
loopeenden veelvuldig aan bod gekomen tijdens tal van bijeenkomsten. Zo is er op 25 
september tijdens de Schapen en Geiten contactcommissie op de Universiteit van Utrecht 
uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze aanpak. Op 19 
november in Ottoland, op 22 november  bij de Nederlandse Fokkersvereniging van Drentse 
Heideschaap (NFDH) en op 11 december tijdens de jaarlijkse Provinosdag  met 25 
schapenhouders werden de loopeenden en de bestrijding van het leverbot probleem 
uitgebreid gepresenteerd en besproken. Vele toehoorders spraken hun waardering uit voor 
deze aanpak, maar tegelijkertijd ook hun bezorgdheid van de problematiek van leverbot in 
het algemeen voor de schapenhouders. 
 
Het tweede deel van het onderzoek 
dat door twee studentes van de 
Universiteit van Utrecht in 2015 is 
uitgevoerd werd gepresenteerd aan 
belangstellenden op 6 januari. De 
resultaten waren wetenschappelijk 
gezien niet wat ervan werd 
verwacht (geen significante 
verschillen gevonden), maar velen 
waren het erover eens dat de 
aanpak veel belovend is en dat er 
zonder enige twijfel aanvullend 
onderzoek gewenst is. De onderzoeksverslagen zijn op aanvraag te verkrijgen. 
Op een expert-meeting over leverbot werd het als zeer zinvol bestempeld om ideeën verder 
uit te werken en in een project te evalueren onder praktijkomstandigheden. De betrokkenen 
binnen de Universiteit van Utrecht achten de inzet van loopeenden zo veel belovend dat er 
onderzoek is gepland op PhD-niveau. Dat is weliswaar een wat langer traject, maar biedt de 
mogelijkheid het onderzoek zeer gedegen aan te pakken. 
In de komende periode wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de spin-off te 
garanderen over de bevindingen tot nu toe. Aan schapenhouders die op hun bedrijf 
problemen met leverbot ondervinden kan voorzichtig geadviseerd worden om een koppel 
loopeenden te houden. Praktisch gezien is dit redelijk eenvoudig. Eenden hebben vooral ’s 
nachts bescherming nodig tegen roofdieren zoals vos en marter, maar vragen verder weinig 
verzorging. De eenden zijn erf-vast en zoeken overdag zelf hun biotoop op, hetgeen gelijk is 
aan het biotoop van de slakjes. ’s Avonds melden ze zich weer om voor de nacht opgehokt 
te worden. Loopeenden leggen bovendien veel lekkere eieren.  
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